Arbeidsstyrken din
er mobile mål for
visuelle hackere
Finn ut mer

Beskytt skjermene i virksomheten din mot
nysgjerrige øyne med HP Sure View.
Alle hackere er ikke like. Virksomheter styrker
forsvaret mot avanserte cyberangrep,
men mange glemmer å være på vakt mot
lavteknologiske trusler – som visuell hacking.

informasjon faller i gale hender, kan det svekke
kundenes tillit til virksomheten din og sette hele
virksomhetens fremtid på spill.

Visuell hacking skjer når “skuldersurfere” sniktitter
på innholdet på andres computerskjermer og
skrivebord og får uautorisert tilgang til klassifisert
informasjon. Skuldersurfing rangeres som den
femte mest undervurderte lavteknologiske
trusselen, for det etterlater ingen spor og
bemerkes ofte ikke av IT-ekspertene. Det kan skje
alle, overalt og når som helst. Når det skjer, er
konsekvensene øyeblikkelige og irreversible.

Det å sørge for at medarbeidere sikrer sine
sensitive forretningsopplysninger bør prioriteres
høyt, spesielt fordi mobilt arbeid blir stadig
mer utbredt. Uansett om de jobber på et tog, i
kontorlandskap eller på en kafé bruker dagens
medarbeidere mobil teknologi til å ta med seg
jobben utenfor kontorets fire vegger. Når de
gjør dette, har de imidlertid også færre barrierer
som skjuler deres digitale informasjon. I stedet
gjør de skjermer mer utsatt for nysgjerrige blikk
fra forbipasserende og blir potensielle mål for
visuell hacking. Resultatet er at sikkerheten til
virksomheten din settes i fare.

I et eksperiment gjennomført av Ponemon
Institute fant man at 91 % av alle forsøk
på visuell hacking lyktes og at 52 % av den
sensitive informasjonen hackerne fikk tilgang til
kom fra medarbeideres datamaskinskjermer1.
Dette er urovekkende tall, for konsekvensene
av slike angrep kan være like skadelige som
nettverksbrudd – det kan dreie seg om alt
fra stjålne brukerpåloggingsopplysninger til
konfidensiell kundeinformasjon. Hvis slik

Virksomheter har ikke lenger råd til å overse
denne voksende, lavteknologiske trusselen: de
må ta affære og styrke cybersikkerheten sin på
alle nivåer. Det innebærer bedre maskinvare,
sikkerhetsopplæring i beste praksis og enheter
med integrerte sikkerhetsfunksjoner som
HP Sure View, som er tilgjengelig på datamaskiner
i HP EliteBook 800-serien, med valgfrie 8.
generasjons Intel® Core™-prosessorer – verdens
tryggest og mest brukervennlige PC-er 2.
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HP Sure View er en av en rekke
sikkerhetsløsninger fra HP og verdens eneste
integrerte PC-innsynsfilter3.
“Vi integrerte HP Sure View i PCsikkerhetsløsningene våre for å gi […] kundene
frihet til å jobbe tryggere og mer produktivt på
offentlige steder med et tastetrykk.”
- Alex Cho, Vice President and General Manager
for kommersielle PC-er i HP
Denne sikkerhetsfunksjonen fungerer ved
å redusere opptil 95 % av synlig lys med et
tastetrykk for å forhindre at visuelle hackere kan
se skjermer fra siden. Det som er på skjermen
kan kun ses av brukere som ser rett på den, så
uansett hvor du jobber kan du være sikker på at
informasjonen din er beskyttet og ikke faller i gale
hender.
Ofte er det imidlertid lettere sagt enn gjort å ta i
bruk banebrytende enheter som dette.
Det er her datamaskinløsninger som HP Device
as a Service (DaaS) kommer inn. Det er en
moderne PC-forbruksmodell som gjør det enklere
for kommersielle organisasjoner å utstyre sine
medarbeidere med riktig maskinvare og tilbehør,
administrere enhetssystemer med flere OS og
få ytterligere livssyklus-tjenester. HP DaaS tilbyr
enkle, men likevel fleksible planer til én pris per
enhet. Når denne løsningen kombineres med en
enhet som f.eks. en datamaskin i HP EliteBook
800-serien, med valgfrie 8.generasjons Intel®
Core™-prosessorer kan du drive virksomheten din
greit og effektivt.

For å finne ut mer om hvordan du kan beskytte enhetene i virksomheten din, kan du lese vårt siste
HP Sure View White Paper og se alle fordelene HPs sikkerhetsløsninger gir virksomheten din.
Kilder:
1. https://www.infosecurity-magazine.com/news/visual-hacking-is-successful-91-of/
2. Basert på HPs unike og omfattende sikkerhetskapabiliteter uten ekstra kostnad og HP Manageability Integration Kit-administrasjon av alle
aspekter av en PC, inkludert maskinvare BIOS og programvareadministrasjon med Microsoft System Center Configuration Manager blant forhandlere
med et årlig salg på mer enn 1 million enheter per november 2016 på HP Elite PC-er med 7. generasjons Intel® Core®-prosessorer, Intel® integrert
grafikk og Intel® WLAN.
© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
4AA7-3171NOE, Mai 2018

